
 

  

 

 
 

  גינקולוגית-חברה הישראלית לאנדוסקופיהשל העיון היום 
 "מתי ואיך נעזרים בחברים"

 ״שיתוף פעולה רב תחומי בחדר ניתוח״: בנושא
 ו"ב בכסלו תשע"כ, 5102 בדצמבר  4, יום שישי
 השומר-תל, ש שיבא"המרכז הרפואי ע, בית סוראסקי

 

 רישום וסיור בתערוכה, התכנסות 00:00 – 03:80
 

 דברי פתיחהברכות ו 00:90 – 00:00
 ר החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית"יו ,סוריאנודוד ר "ד   

 

 : 'ושב אמ   
 ר שבתאי רומנו"ד, עפר גמר' פרופ, ר בעז שיזף"ד :ר"יו   

 

 ?כמה ולמה -סיבוכים חמורים בניתוחים גינקולוגיים 00:80 – 00:90
 תקוה-פתח, קמפוס בילינסון, ןמרכז רפואי רבי, ר עוז גביש"ד   

 

 ?לערב את האורולוג מתי –סיבוכים במערכת השתן  00:50 – 00:80
 חיפה, "כרמל" מרכז רפואי, מחלקת אורולוגיה, ר יורם דקל"ד   

 

 ?מתי נקרא לכירורג הכללי 90:90 – 00:50
 , רגיה כללית והשתלותהמחלקה לכירו, ר דני רוזין"ד   
 השומר -תל, ש שיבא"מרכז רפואי ע   

 

  מניעה וטיפול –פגיעה בכלי דם במהלך לפרוסקופיה  90:80 – 90:90
 נהריה, מערבי מרכז רפואי לגליל, מחלקת כירורגית כלי דם, ר יריב סלעית"ד   

 

 וסיור בתערוכה' בראנץ 99:00 – 90:80
 

  :'מושב ב   
 ר ענבר בן שחר"ד, ר חיים קריסי"ד, קאופמןיובל ר "ד  :ר"יו   

 

  ?כיצד יכול המרדים לסייע במצבי חירום בניתוח 99:10 – 99:00
 אסותא רמת החייל, מערך ההרדמה וטיפול נמרץ, ר ערן סגל"ד   

 

 שילוב של ניתוחים פלסטיים במהלך ניתוחים גינקולוגיים 99:00 – 99:10
 ש "מרכז רפואי ע, סטיתהמחלקה לכירורגיה פל ,ר חיים קפלן"ד   
 השומר -תל, שיבא   

 

 מקומו של ההמטולוג במצבי דמם ניתוחי 91:00 – 99:00
 השומר -תל, ש שיבא"רפואי ע מרכז, המכון לקרישת הדם, ר מודי משגב"ד   

 

 :'מושב ג   
 פרופ׳ יעקב בורנשטיין, ר לודה אוסטרובסקי"ד, מי פישמןע' פרופ: יו״ר   

 

  ?מה למדנו בשנים האחרונות: ניהול סיכונים 91:80 – 91:00
 אסותא, היחידה לניהול סיכונים, קרביץ -ר מרטין שיפר"ד   

 

 שולחן עגול והצגת מקרים לדיון 91:50 – 91:80
 השומר -תל, ש שיבא"רפואי ע מרכז, פרופ׳ דניאל זיידמן: מנחה   

 

 עמי פישמן' פרופ : משתתפים   
 ליכהד שרון כהנא ז"עו     
 דני רוזין ר"ד     
 ר יורם דקל"ד     
 קרביץ -שיפרר מרטין "ד     

 

 סיכום  98:00 – 91:50



 

 

 

 
 
 
 

 גינקולוגית -יום העיון של החברה הישראלית לאנדוסקופיה
 "מתי ואיך נעזרים בחברים"

 ״שיתוף פעולה רב תחומי בחדר ניתוח״בנושא: 
 כ"ב בכסלו תשע"ו, 2015 בדצמבר  4יום שישי, 

 השומר-בית סוראסקי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל
 

 טופס רישום
 
 

 ות יום העיון:יש למלא הפרטים ולשלוח למזכיר
 073-3271380פקס: 03-7771380טל: 

   Racheli.cahlon@3010.co.il,  judy.boaz@3010.co.il דוא"ל:
 

 ______________________שם פרטי__________תואר _______שם משפחה_______

 ________________________________________________________מקום עבודה_

 [ עבודה  [ בית  ] כתובת למשלוח דואר ] 

 ____ מס'__________________________________________________רחוב_____

 ______מיקוד______________________________________________ישוב/עיר___

 ___קס בעבודה _________________מס' פ ____ פון בעבודה ______________מס' טל

 _____________________________________כתובת פרטית __________________

 ________ס' פקס בבית__________________________ ממס' טלפון בבית _________

 ___@_________________________אלקטרוני ___________________כתובת דואר 

 _________________________________________________________טל. נייד___

 

 

 

 

 

 
 ריך __________________________חתימה ____________________________תא

 אינה כרוכה בתשלום יום העיוןההשתתפות ב

 

 

mailto:Racheli.cahlon@3010.co.il
mailto:judy.boaz@3010.co.il

	טופס רישום4.12.2015.pdf
	תוכנית להפצה מעודכנת  4.12.2015

